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 مستخلص

 
النبؤه ومثلما توقعها شاعر شاب يتنبا بموته وبعد سنوات تشاء اراده هللا ان تتحقق هذه 

 بالضبط

( (poeticمجموعة صغيرة في حجمها كبيرة فيما تحمله من شعريةهي  يجان:بمراياو

( صفحة من القطع 43ال تتجاوز ) بسيطهفي بغداد بطبعة  1991في العام  رصدرت للشاع

الحصار االقتصادي الذي ب متاثرةالصغيرشأنها في ذلك شأن معظم المجاميع الشعرية للشباب آنذاك 

 البلد وما تبعه من عقوبات اقتصادية ظالمة. بحملهكان ينوء 

 وقد سميت هذه المجموعة مرايا بيجان، الن بيجان هي المنطقة التي ولد فيها الشاعر

 

      

 

  



 

         

  

771 

نبؤة الموت في مرايا بيجان قـــراءة في شعر الدكتور 

 عالء المعاضيدي

 :حياته ومولده

االنبار قضاء  ولد الشاعر الدكتور عالء الدين إبراهيم سلمان المعاضيدي في محافضة

تعشق األدب والشعر وله أخوان شاعران اكبر منه  ،في عائلة متوسطة الحال ،1964الفلوجة سنة 

فلم يكد يبلغ  .شأنه في ذلك شأن معظم الشبان آنذاك ،لقد عاش شاعرنا في ظروف صعبة جدا   .سنا  

 السادسة عشر حتى نشبت الحرب السوات الثمان على الحدود الشرقية للعراق.

في بداية المرحلة األعدادية وهولحرب بضاللها القاتمة على شاعرنا ا القت تلكمن هنا فقدو

فقد كان يقرأ الشعر بشغف وال سيما شعر أخيه الكبر حاتم المعاضيدي وكان ينظم ابياتا قليلة بين 

 الحين واآلخر.

غداد لينهل علوم ثم شاءت ارادت هللا ان يدخل قسم اللغة العربية في كلية التربية / جامعة ب

العربية على يد أساتذة كبار في النحو واالدب والبالغة والعروض أمثال الدكتور كاظم بحر 

حالوي  ناصر المرجان والدكتور هاشم طه شالش والدكتور علي عباس علوان والدكتور

ها1987وتخرج بعد ذلك بعد ذلك في العام  )2)ركثي )1(وغيرهم وقد  .. وما زلت  الحرب على اشد ِّ

وبدأت رحلة الحزن لدى  .ر من أصدقائه وزمالئهيأخذت منه أخوية الشاعرين عاصم وحاتم وكث

العسكرية شأنه في ذلك شأن شباب الخدمه الشاعر وال سيما عندما أكمل الدراسة األولية واتجه الى 

 العراق.

خ لتلك المناسبة بقوله  :وهنا تفتقت شاعريته فقد أر 

 اق دعوووووووووا  لتوووووووو       وووووووو    ل  وووووووو

 

 ودب  لصووووووووو ا و اووووووووو     ل ووووووووو  ق 

 حوووووووو فقلووووووووا مهد ووووووووا  عا وووووووودا دو 

 

 )3(علىىىىىىىى ان ال أخىىىىىىىون بكىىىىىىىم رفىىىىىىىاق 

 وبعد ذلك يدرس ،)4)ثم يكمل شاعرنا مسيرته العلمية فيدرس البناء الشعري عند الفرزدق 

 .)5(ه  الشعرية العربية بين العمود والحداثة في أطروحة دكتورا

ومن نافلة القول فأن الشاعر الدكتور عالء المعاضيدي قد عمل في االتحاد العام لألدباء 

والكتاب في العراق رئيسا  ألدارة فرع األنبار وعمل مدرسا  للنقد األدبي والبالغة في كلية التربية 

قسم اللغة ليعمل استاذا  في  دوالى مدينة زبي 2002ثم سافر الى اليمن في العام  .جامعة االنبار

 هالعربية ثم رئيسا  ل

ربما بسبب كثرة التدخين ليصاب بمرض  ،وهنا بدأت االمراض تقترب من جسده النحيل

ثم ليعود بعد ذلك  ،2010عضال في الرئة فأنتقل للعالج في األردن ليرحل عن هذا العالم في العام 

. وبذلك فقد أنطفأت واخوي ابيه ان محموال  على األكتاف ويدفن في الفلوجة بالقرب من قبريجالى بي

 شمعة من شموع األبداع وسقط واحد من ابرز شعراء العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

 -:يجانبم  يا

في  ر( صدرت للشاع(poeticمجموعة صغيرة في حجمها كبيرة فيما تحمله من شعرية

شأنها في ذلك شأن  ( صفحة من القطع الصغير43ال تتجاوز ) بسيطهفي بغداد بطبعة  1991العام 

البلد وما  بحملهالحصار االقتصادي الذي كان ينوء ب متاثرةمعظم المجاميع الشعرية للشباب آنذاك 

 تبعه من عقوبات اقتصادية ظالمة.

الن بيجان هي المنطقة التي ولد فيها الشاعر  ،وقد سميت هذه المجموعة مرايا بيجان

 .)6( طفولته والسنوات األولى من حياته القصيرة وضمت

 -:ابهة  ل وا
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وربما ليس هو الشاعر األول الذي يتنبأ  ،ان اهم ما يميز ديوان الشاعر هو تنبأه بموته

ر ولكن شاعرنا كان يتكلم عن الموت بيقين ثابت ويرى موته حقيقة يولن يكون األخ )7( بموته

 النهار. وضحمثول الشمس في  هساطعة وماثلة امام ناظر

ولقد سيطر هاجس الموت على الشاعر منذ مطلع شبابه وقبل اصابته بالمرض القاتل الذي 

 او استار. حجباجعله مع الموت وجها  لوجه بدون 

 -:)9(و غ   به  )8(غ بة  لتاع 

االبداع وعانى الغربة واالغتراب من القضايا التي أنشغل بها النقد كثيرا  مثلما انشغل بها 

منها المبدعون بشكل واضح جدا  وال تخلو المكتبة العربية من دراسات ذات قيمة تتحدث عن الغربة 

 )10( واالغتراب في عصور أدبية او شعراء بارزين

 : )11(يقول الشاعر

 كووووووا  مووووود د  وووووو    اجووووو  غ ب ووووو 

 

 ف  ّوووووو   لوووووو   توووووو و   ليووووووه ع ووووووادل  

 ل  يسوووووفوط ووووو   لووووو    دعووووووه  ووووو د  

 

  لوووووو لوووووو   ت اووووووو  ليووووووه  و بمطوووووو    

 : )12( ويقول ايضا   

  يووووووووووواا ر غلبووووووووووو  دو  ووووووووووو  غ بوووووووووووة

 

 سوووووووودر ور ع ووووووو   حقوووووووو  د ووووووواا 

كان  ...."هكذا:لقد ص رح الشاعر في مقدمة ديوانه متحدثا  مع عشقه األكبر بيجان فقال عنها 

ليس مهما  ان  ...لتبحث عن سماء ثانية ليس مهما  ان تكون بنجوم زرق ،عليك ان تغادرها  مكرها  

 )13( " ..المهم بل المهم جدا  هو أن تكون سماء ثانية.يكون فيها امل بالمطر

هكذا كتب عليك ان تغادر بيجان محتفظا   ،" كان عليك ان ترحل بال زهور:ثم يقول

 بها في البحر " لتقذف...كتب عليك أن تضع كلَّ ما تبقى من اشيائك في صندوق الحكواتي .بالمرايا
)14( 

 ههنا ال نريد سوى التأكيد على غربة الشاعر التي رافقته أكثر من نصف عمر ونحن

عن تطبيق منهج نقدي يبحث في  النظر. بغض )15(واغترابه الذي شغل السنوات األخيرة من حياته 

فهناك أكثر من دراسة تناولت هذا الموضوع ليس من الضروري  .الفاظ الغربة ودالالتها في شعره

 .)16(استعراضها هنا 

لقد استمرت معاناة الشاعر من غربته بشكل متزايد فقد تنوعت مناحي الغربة في حياته فقد 

عانى من الغربة المكانية بعيدا  عن بيجان عندما غادرها الى بغداد للدراسة ثم ابتعد عن بغداد في 

 )17(قول لذلك نراه ي .2002زبيد عام  –وقت الحق عندما غادرها من اجل العمل في كلية الربية 

 غ بوووووووووووة كووووووووووو   ع  اوووووووووووا و ووووووووووويا ٌ

 

 للحظوووووووووووة  موووووووووو   موووووووووووان   و ا ظوووووووووواد 

 -:)18( ابوءة  ل وا 

والشاعر عالء  ،لقد كان الموت ماثال  قبالة الشاعر منذ وقت مبكر جدا  من حياته القصيرة

 .)20(وشعراء بعده  )19(لم يكن الشاعر الوحيد الذي يتنبأ بموته وهناك شعراء قبله  ،المعاضيدي

لقد بدأ الشاعر باالشاره الى المرض قبل حديثه عن الرحيل والموت بشكل خفي دون ان 

  )21(يصرح لنا بما يعانيه من االمراض فقال 

 ودسووو ا و خووو   لوووح و خووو   ووواحبا

 

 كالضوووووووو   لووووووووح ع مووووووووه  سوووووووو  خاا  
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فالشحوب كما هو  ،من دالالت السقم ةلقد رسم لنا صوره الشحوب بكل ما تحمل هذه اللفظ

وغير  ةعالمه على كثير من االمراض المعروف كنهمعروف ليس مرضا بالمعنى الدقيق ول

 )22(ثم يحدثنا عن اإلرهاق فيقول  .ةالمعروف

  ه لوووووووووووو تووووووووووودد  كووووووووووو   د ق  ووووووووووو  

 

 ب ووووووود عي يووووووو  وكووووووو   ووووووو ا و وووووووار 

الشحوب  :ويسلمه واالرهاق مثل الشحوب فيه ما فيه من الدالالت على االمراض واالالم. 

 )23 (واألرهاق الى األكتواء بنار الحزن فيقول

 م   ي  ل  ب صا  ياموس 

 أل لد ك َّ      لبح 

      ألك و ء 

 م   ي  ل 

 بي امة بيضاء

 )24( ويقول ايضا  

  رن ت تي ...؟ ما    ف    آلاا 

 ل  ت     ل يح ف   ل مان دمااا

 ل  ي     لحزن م  لون يتادك  

 ف  فضاء  ل وح  لو اا حزااا ا

 ك  م ة غلا يبيجان ر تق  

  د ر ور ت أل  عي   ح مااا

ر صورة الغراب ينعق بكل ما فيه من عيوينتقل الشاعر من الحزن الى نذر الشؤوم فيست

ب عت قصيدهمجهولة بكل ما يحمله من تفاؤل وفرح كل ذلك في  ةحزن وسواد فيفر البلبل الى جه

استلهام قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجهك ربك ذو الجالل المهرج التي يبدؤها ب

 .)26( فيقول )25( واالكرام "

  لكووووووووووووووووووووّ    وووووووووووووووووووو ه و ولووووووووووووووووووووه

 

 ب ووووووووووووووووووا ه ي  وووووووووووووووووو  وم ولووووووووووووووووووه 

  ن كوووووووان  ووووووو    لوغوووووووا مووووووو    ووووووو  

 

 يق ل وووووووووووووووووووا واق لوووووووووووووووووووه فوووووووووووووووووووارا 

 ت وووووووووو   ل خوووووووووو   موووووووووو  تق صووووووووووه 

 

 ف وووووووووووووووو  ي  لووووووووووووووووه  لغبوووووووووووووووو دود  

  لوووووووو وووووووو  دم ووووووووة عجلوووووووو  علوووووووو  ح 

 

  لغوووووووووووو  ب ف وووووووووووو  بلبلووووووووووووه   ووووووووووووا 

 عن ضعفه ومرضه هي صورة   

ويدخل الشاعر في تناص داخلي ليرسم لنا صورة في منتهى الدقة والوضوح تكشف لنا عن 

يحمل  اذفمن المعلوم ان األكتاف تكون قوية عادة  ،ضعفه ومرضه هي صورة األكتاف الورقية

لكن الشاعر يجعلها ضعيفة جدا  وكأنها من ورق كل ذلك ليكشف لنا عن  يريدعليها االنسان ما

 .)27( فيقول .ضعفه جسمه بشكل مخيف

 ك  وووووووووووووا  مووووووووووووو  ودق و  ك تووووووووووووو 

 

  وووووووووو ب موووووووووو   ل سوووووووووويان تجخل ووووووووووه 

 .)28( ويقول في قصيدة أخرى 

 ك  وووووا  مووووو  ودق  و ووووو   ب  ءتووووو 

 

 لووووووووووو  ت خ ووووووووووو  لووووووووووود  مغيووووووووووو  د ا   

 :)29(ثم يلجأ الى القرآن الكريم مستلهما  قصة سليمان عليه السالم فيقول  
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 م  سلي ان اه 

 م س ت 

  ما ثياب 

 فـ لل يح

  غ و  حك   

 غب   ن

 ي ك   لدود

  دو  حك 

 .)31( مستلهما  قصة الحوت الذي يبلع القمر فيقول )30(ثم يلجا  الى المثولوجيا 

 ع وووووو   تب  وووووو ه  لتوووووو و  غ يبووووووة

 

  عوووووووو    وووووووواددته  لحووووووووواو لبوووووووودد  

 مووووووا غوووووود موووووو   وووووو   فووووووه د   ا ووووووا 

 

 دغصووووووووا بووووووووه     وووووووواد و ليوووووووواغوا 

وبعد ذلك كله يعبر الشاعر عن قلقه في استحضار نهايته ورحيله المبكر وإشاعة موضوعه  

الموت القريب وتالشي كل ما يمت الى الحياة بصلة ومن تلك القصائد قصيدة يا ذكريات فنلحظ ان 

الى تفكره تفكيره بموته عندما يتحدث عن ذكرياته فيرسم لنا صورة الموت الذي بدا  الشاعر يتنبا

بالجفاف والشحوب عندما يجتاح مواسمه وتثقله الشاعر  باتبشكل متواصل فيخلق حاله من القلق تن

 .)32( ر واالستسالم فيقولصحالت

  غ ووووووو ا  سووووووويوووووووا  ك يووووووواا      ل و 

 

 

 

 ر ت طووووووووو   غلقووووووووووا  علووووووووو   يووووووووووام 

  وووووو م محووووو  و     لج ووووواب   ووووواب  

 

 ف وووووو لق  فوووووو   لوووووو وح سوووووو ب ح وووووواا 

  ل  ف سوووووووووووود وووووووووووواو    ت لوووووووووووو   ل  

 

 دلي  واووووووام تسووووووع ووووو   علوووووو  مووووووا  

 ر ت صوووووووو   للوووووووو يح فخوووووووو  م ا ووووووووة 

 

 و رم يوووووووووووووواا مقوووووووووووووواب   رحوووووووووووووو ا 

  ل  وووووو  م فوووووو  دحل وووووو  كوووووووا  موووووو   

 

 و     دتحلووووووووووووا ت حلوووووووووووو  بسوووووووووووو ا 

لرحلته وعندما يرحل الى جوار ربه عليها هي  وهنت يطلب منها ان تكون مالذا له ومرفا   

 ايضا ان تترحل بسالم.

يكشف لنا الشاعر عن احساسه بالموت في الفاظ وصور مثل  )33( وفي قصيدة منذ حلمين

 يل العظام.ل ءالرماد وصدا الضوء وأرتباك الظل والجفاف الذي يضي

 ر سووووووووو ا    ل ووووووووو  ت ووووووووو  اجوموووووووووا  

 

  حووووووووي  يبكوووووووو    مخووووووووا  ل    موووووووو 

  ل ووووووووووود ن ك  ووووووووووو   ر  ووووووووووو   و ر 

 

   ح   ا  اسووووووووووجامه و اسووووووووووجامبوووووووووو 

  لوووووووو  ب يووووووووود    يسوووووووو طي ان سوووووووووح  

      

 

 عوووووو    وووووواب يضوووووو  ليوووووو  عظووووووام  

الشك احساسه بالموت عن  يقبلفيكشف لنا بشكل قاطع ال  )34(اما قصيدة )كوني معي(  

 -طريق رسم صورة انطفاء الشاعر وموت البنفسج وتحول مشاعله الى رماد فيقول:

 مووووووواا  لب  سوووووووة و اط ووووووو ا مووووووو  دة

 

 وتقاسوووووو ا موووووودن  ل موووووواد متوووووواعل  

يستبدل البنفسج بالنرجس الذي يجعله ينصت للريح ويجعل الدمع  )35(وفي قصيدة )تعال(  

 -ينهمل على الورد ويجعل العمر يمشي بخطا مسعجلة فيقول:

 كوووووووووووو    وووووووووووو قا لق وووووووووووو  د حوووووووووووو 

 

 حبوووووووووووال  وليوووووووووووا  كووووووووووو  بالحووووووووووو  
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 خاب وووووووووووووووود  ل ويجوووووووووووووووواا علوووووووووووووووو  

 

 يووووووووو  رحلوووووووووو كوووووووووان  ووووووووووء  ل    

  وووووووووووا دبووووووووووو  ل سووووووووووواء ا متوووووووووووي ا 

 

 و طوووووووووا  ل  ووووووووو  ت تووووووووو خا عجوووووووووار 

 

 
 )36 (ويصرح الشاعر بهاجس الموت ايضا  في قصيدة )على يدها(

  لوغا م      

 وع   

 م    ا 

 فل   غ  با م   لكو ك  

  رن

  ن ل   لبكاء

 فخاا دم  

 و ل  ادي   ل    تس ا

 عل  دب  لطاولة

 بقوله)37(( هنفسه في قصيدة )وحشثم يخاطب 

 )38(وفي قصيدة )نبوءة( هذى المروج هذى االغاني كل من قضى ان تموت قبل االوان

 -يقول:

 ل سووووووووووووووووو د وح حوووووووووووووووووي  ي ووووووووووووووووودّ 

 

  دديووووووووووووووووووده  لصووووووووووووووووووباح فوووووووووووووووووو   

  م ووووووووووووووووووو  سووووووووووووووووووويح له  لووووووووووووووووووو ّ  

 

 غووووووووووووووووووووووووووووود  د ه  رن ي ووووووووووووووووووووووووووووودو 

 وك وووووووووووووووووووووووووووادة  رعووووووووووووووووووووووووووو  ب  ن 

 

   وووووووووووووودم تووووووووووووووبة  لوووووووووووووو   لوووووووووووووو  

,  لي يده( وفي قوله زمني سيحمله الي   قوله )سأراوح حين يمد  والداللة هنا واضحة جدا في  

ما يكفي من وضوح االشارة الى حتمية الرحيل ب يقصد نهاية زمنه وفي قوله وكعادة االعرا

 القاطعة.

 ثم يقول في قصيدة )كلمات( 

  ح   ل   ب

 و ن

 ا

 دم   ف   ل حا  

   ع    و ل   بمد

  ت اب م   ك ااخا  لكل اا

  ل          لضباب ودت  

  بط  ل باب علي  يا 

 حلو

  ل   ق ول  يغادد   ل باب

وهل هناك تاكيد على الموت اكثر من ذلك؟ متى يضحك التراب ؟ ومتى يستهل الدمع 

ويمال المحاجر ؟ ومتى يهبط الذباب ولن يغادر ابدا  , المقصود بالذباب هو الدود بشكل عام اليس 

 ذلك كله يجتمع عند الموت؟
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 -:)39( في قصيدة )سئم القطا( فيقول اما

  ح ود م  يس    لقط ... رماء ي    ديته حول  ور ع    

 س    لقطا... و ل يح تض ب  بخ   و ل و  يزد  ف   لضلو  م ا  

 حزاا  ا   سوق ما   سي  ح    و    مي ت   ا غد  تيا 

سيتلهم الشاعر شخصية االمام الحسين في واقعة الطف بكربالء  )40(( وفي قصيدة )امنيه

 -اذوقف وحيدا  ضد الطغيان سوى ثلة من اصحابه واهل بيته الكرام فيقول:

 دعي وووووووووو  وحيوووووووووود  ل طا... و وووووووووول 

 

 سوووووووووو  ب ووووووووو   ووووووووو ي  ر ت  لووووووووو   

 

 
 يبووووووووو  لووووووووو  غيووووووووو    ووووووووو امهلووووووووو  

 

 فوووووووو   فوووووووو  مط وووووووو   لضوووووووووءموووووووو   

  ووووووووووووا  دم ووووووووووووو  فيووووووووووووا   ووووووووووووة ما 

 

  غصوووووووووووووووااخا م زلووووووووووووووو و فيووووووووووووووواء  

 لوحووووووووود  وكووووووووو   ل ووووووووود  كووووووووو ب ء 

 

  طوووووووووووووادد كال ووووووووووووواد   رعوووووووووووووز    

 

 
نالحظ ان الشاعر يستلهم قوله تعالى في االية الكريمة  )41(وفي نهاية الرحلة يتعب المهرج 

 -فيقول:)42())كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام( 

  لكوووووووووووووووووووو    وووووووووووووووووووو ه و ولوووووووووووووووووووووه

 

 ولووووووووووووووووووه  وووووووووووووووووو  وم  ووووووووووووووووووا ه يب 

 كوووووووان  ووووووو    لوغوووووووا مووووووو    ووووووو  ن  

   

 فووووووووووووووووووال  ا يق ل ووووووووووووووووووا واق لووووووووووووووووووه 

 

 
 حقووووووووو  ع ووووووووو   كيوووووووووح ت  ك ووووووووو يا

 

 لل  ووووووووو  يطووووووووووو   لحقووووووووو  م جلووووووووووه 

 غلقوووووووووووا   بووووووووووو كووووووووووو   لوووووووووووددوب ت ي  

 

 هلووووووووووووووووو ل ووووووووووووووووووب   ووووووووووووووووو ه و و  

هذه الحياة التي سيغادرها مسرعا وسيعود الى .ومن ثم يحدثنا عن خالصة فهم الحياة لديه 

 -:)43(طويال  من رحلة العذاب والغربة واالغتراب والقلق والحزن فيقول بيجان ليرتاح 

 س طي  ب يد   

 أل غزق وحد 

 -:)44 (ويقول في قصيدة )ادن مني(

  وووووووواق  وووووووودد  ف ووووووووا  ك توووووووو   ر

 

  لطيوووووح فووووو   ل يوووووون حسوووووود   ووووو   

  ن موووووووووووت  علوووووووووو  يوووووووووودي  حيوووووووووواة 

 

 وف وووووووووووا   علووووووووووو  يووووووووووودي   لوووووووووووود 

يطلق الشاعر زفرات الحزن واالسى تتبعها حسرات )45(واخيرا  وفي قصيدة )اآلن تأتين(  

 طويلة جدا  فما الفائدة من مجيئها وهو يستعد االرحيل.

 .اآلن تأتين ؟ ماذا أفعل اآلنا لم تترك الريح في الرمان رمانا

موطن طفولته وصباه وقد جاء اليها محموال  على األكتاف أكتاف  .وهو طبعا  يقصد بيجان

   )46 ( الرجال القوية وليست أكتافه الورقية التي مر  ذكرها 

 كوووووو  موووووو ة غلووووووا يابيجووووووان ر تق وووووو  

 

  ووووووود  ور ت وووووووأل  عي ووووووو  ح مااوووووووا 

 كوووووو  موووووو ة غلووووووا يابيجووووووان يوووووواحل   

 

 عوووووووود  ك وووووووا ك  قبووووووو   رن بيجااوووووووا 

 يج ح ووووووو  آلن تووووووو ت   ووووووو    لوووووووودد  

 

 ر ت وووووووأل  غضوووووووبة  لزي وووووووون اي  اوووووووا 
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 .7مرايا بيجان:  (11)

 .5مرايا بيجان:  (12)
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  ل صادد

 القران الكريم 

  رسالة ماجستير. عالء الدين المعاضيدي كلية التربية ابن رشد  -البناء الشعري عند الفرزدق

 مطبوعة على االلة الطابعة.1996

  1999الشعرية العربية بين العمود والحداثة رسالة دكتوراه عالء الدين المعاضيدي كلية التربية ابن رشد 

 مطبوعة على االلة الطابعة.

 عبد النور، دار العلم للماليين. بيروت د.ت.     المعجم األدبي جبور 

  1999ينظر األغتراب في الشعر العراقي، محمد راضي جعفر اتحاد الكتاب العرب، دمشق. 

 2015/  1ينظر االغتراب في الشعر العربي، د. حسين الشقرا مطبعة بالل فاس ط. 

  1987 /2الشؤون الثقافية بغداد طاالغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي، عزيز السيد جاسم دار. 

 2013/  1الغربة في الشعر العراقي أ.د.فليح كريم الركابي المركز العلمي العراقي ط. 

  1982وينظر الغربة في الشعر الجاهلي عبد الرزاق الخشروم، اتحاد الكتاب العرب دمشق. 

  1999اطوار بهجت  مكتب المدى  -غوايات البنفسج. 

  1999عالء المعاضيدي، بغداد  –ة شعرية مجموع -مرايا بيجان . 

  ،1979في طريق الميثولوجيا عند العرب محمود سليم الحوت. دار النهار بيروت 


